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Vietnam ETE & Enertec Expo sau 13 lần tổ chức, đã khẳng định 
vị thế của triển lãm lớn nhất trong ngành công nghiệp Thiết bị 
điện và Năng lượng tại Việt Nam. Triển lãm là cầu nối giao 
thương hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Tiếp nối thành công, Vietnam ETE & Enertec Expo 2022 sẽ mang 
đến cho doanh nghiệp cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh, kết 
nối trực tiếp với những người ra quyết định, các nhà nhập khẩu 
thiết bị lớn, nhà phân phối và đại lý, góp phần thúc đẩy ngành 
công nghiệp Điện - Năng lượng Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu của ông TRƯƠNG THANH HOÀI
Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương)

“Sự kiện không chỉ là Triển lãm đơn thuần mà còn giới 

thiệu ngành Công nghiệp điện, Truyền tải và Phân phối 

điện cũng như Năng lượng tái tạo của Hàn Quốc giúp 

tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hơn 

150 Doanh nghiệp nổi bật của Hàn Quốc, Viện nghiên 

cứu công nghệ điện tử Hàn Quốc (KERI)... Ngoài ra, tôi 

mong rằng sẽ tìm thấy kế hoạch hợp tác và kết quả 

thực tiễn thông qua các hội thảo kỹ thuật và giao lưu 

tư vấn trong Triển lãm...”

Phát biểu của Ông CHANG, SECHANG 
Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Sản xuất Điện Hàn Quốc

“Triển lãm đã hội tụ đầy đủ những thương hiệu lớn của 

Việt Nam và các khu trưng bày Quốc tế đến từ nhiều 

nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt 

năm nay có rất nhiều sản phẩm tiết kiệm năng lượng, 

khai thác và sử dụng nguồn năng lượng xanh. Chương 

trình sẽ mang đến những cơ hội thiết thực cho các hoạt 

động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu 

hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó góp 

phần tích cực cho sự phát triển ngành điện và năng 

lượng Việt Nam, thực hiện thành công chiến lược năng 

lượng Quốc gia và bảo vệ môi trường...”

Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp
để chiếm lĩnh thị trường thiết bị điện và 
năng lượng xanh Việt Nam

Điện thương phẩm
Năm 2030: đạt 478 tỷ kWh
Năm 2045: đạt 861 tỷ kWh
Điện sản xuất
Năm 2030: đạt 537 tỷ kWh
Năm 2045: đạt 959 tỷ kWh

Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện Khí-dầu Điện gió Điện mặt trời

Điện sinh khối & Năng lượng tái tạo khác Thủy điện tích năng Nhập khẩu
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NGUỒN ĐIỆN 2045:  CÔNG SUẤT (GW) / CƠ CẤU (%)

NGUỒN ĐIỆN 2030:  CÔNG SUẤT (GW) / CƠ CẤU (%)

Việt Nam là điểm nóng đầu tư trong lĩnh vực 
thiết bị điện: Cuộc đua tranh giành thị phần 
giữa các doanh nghiệp cả khối nội lẫn khối 
ngoại trên thị trường thiết bị điện ở Việt Nam 
hiện đang diễn ra rất khốc liệt, nhất là khi thị 
trường này đang có tốc độ tăng trưởng rất cao 
(khoảng 20 – 25%/năm).
Năng lượng Xanh đóng vai trò then chốt 
trong sự phát triển bền vững: Việt Nam đang 
có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển năng 
lượng tái tạo. Với gần 5000MW công suất điện 
mặt trời mới đưa vào vận hành trong ba năm 
vừa qua, Việt Nam trở thành một trong những 
thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp 
dẫn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN (GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 & THỜI KỲ 2031 - 2045)

THIẾT BỊ & HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN

THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
TRUYỀN TẢI ĐIỆN

CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐIỆN
THÔNG MINH

CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ
TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU 
KHIỂN CÔNG NGHIỆP

SẢN PHẨM & THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Enertec Expo 2022

Vietnam ETE 2022

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
& NĂNG LƯỢNG XANH

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
ĐIỆN & NĂNG LƯỢNG

LĨNH VỰC TRƯNG BÀY



Đánh giá tốt về công 
tác tổ chức triển lãm

Hài lòng về chất lượng 
khách tham quan

92% 90%

Đánh giá cao hiệu 
quả của triển lãm

Tiếp tục tham gia kỳ 
triển lãm tiếp theo

95% 89%

Vui lòng quét mã QR để biết thêm 
thông tin về Lĩnh vực trưng bày 

NHỮNG KỲ VỌNG TẠO RA ĐỘT PHÁ

Đánh giá của
Nhà trưng bày

85 cơ quan báo chí, truyền hình bảo trợ thông 
tin và đưa tin về triển lãm.

6 thông cáo báo chí gửi tới tất cả các cơ quan 
báo chí và phương tiện truyền thông.

250 tin bài giới thiệu quảng cáo trên báo 
giấy, báo mạng đại chúng và chuyên ngành.

30.000 thư mời trực tiếp gửi tới khách mua 
hàng và các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng.

60.000 SMS gửi tới khách tham quan TL.

250.000 email marketing gửi tới doanh 
nghiệp, đối tác và khách tham quan triển lãm.

800 bandroll tại các tuyến phố chính của TP. 
HCM và các khu vực trọng điểm.

100 LCD quảng bá tại các tòa nhà, trung tâm 
thương mại.

Liên tục quảng cáo trên các mạng xã hội
từ tháng 11/2021 tới hết tháng 7/2022

Tin tức được cập nhật thường xuyên trên 
website và FB fanpage chính thức của triển lãm

www.vietnam-ete.com

www.facebook.com/vietnamete

NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC

ĐIỂM NHẤN TRIỂN LÃM
Quy tụ hơn 200 thương hiệu hàng đầu về Điện & Năng 
lượng xanh.

Trình diễn nhiều công nghệ đột phá, sáng tạo trong ngành 
Điện & Năng lượng đến từ các nước phát triển trên thế giới 
như: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Triển lãm được tổ chức kết hợp giữa Gian hàng trực tiếp, 
Gian hàng kết nối từ xa và Gian hàng trực tuyến 2D/ 3D.

Các hoạt động bên lề hấp dẫn & bổ ích: Kết nối giao thương, 
Hội thảo kỹ thuật, Workshop tại triển lãm.

Tăng nhận diện thương hiệu, tiếp cận trực tiếp với khách 
hàng mục tiêu, đẩy mạnh doanh thu bán hàng.

Gặp gỡ Nhà mua hàng chất lượng tại chương trình Kết nối 
giao thương.

Mở rộng mạng lưới mối quan hệ với những thương hiệu 
hàng đầu về Điện & Năng lượng tại Việt Nam.

Ra mắt sản phẩm mới bằng những công nghệ hiện đại, 
tân tiến nhất.

Liên tục cập nhật thông tin, xu hướng, chính sách của Chính 
phủ để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

300+ GIAN HÀNG 

12.000+ KHÁCH THAM QUAN THƯƠNG MẠI

8.000+ M2 DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY 

200+ THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU 

09 NHÓM PAVILIONS 

Ban tổ chức Vietnam ETE & Enertec Expo 2022 đã xây dựng kế hoạch cụ thể, toàn diện về phòng chống dịch 
COVID-19, để có thể vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa tổ chức thành công triển lãm vào tháng 7/2022.

Chiến dịch truyền thông
đồng bộ, rộng khắp



CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ TRIỂN LÃM C.I.S VIỆT NAM
Địa chỉ: 112 – A3 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 39844104 / 05  *  Fax: (84-24) 39844108  *  Hotline: (84) 94 7651990 (Ms. Hương)
Email: huong@cisvn.com   *   Website: www.cisvietnam.com.vn
Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 10.02 Lô A, Tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 39958116 * Fax: (84-28) 39958118

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 73050008  *  Fax: (84-28) 38234380
Hotline: (84) 979 933 139 (Mr. Trường)  *  Email: dmtruong.sct@tphcm.gov.vn
Website: www.congthuonghcm.vn / www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

Các thương hiệu tiêu biểu đã từng tham dự triển lãm

2022KHÁCH THAM QUAN MỤC TIÊU

Treo logo trên website chính thức của triển lãm;
Đăng tin bài giới thiệu về doanh nghiệp và sản 
phẩm trên website, fanpage chính thức và một 
số kênh báo chí hợp tác;
Niêm yết tên và logo trên các ấn phẩm truyền 
thông chính thức của triển lãm (tùy chọn);
Được 1 trang quảng cáo miễn phí niêm yết 
thông tin công ty và sản phẩm trên Catalogue 
của Triển lãm;
Được nhận 01 gian hàng trực tuyến 2D miễn 
phí (hoạt động 1 năm liên tục) khi đăng ký gian 
hàng tại triển lãm. Các doanh nghiệp có thể tự 
cập nhật thông tin/hình ảnh giới thiệu doanh 
nghiệp, hiển thị ảnh sản phẩm/dịch vụ trang 

ĐÁNH GIÁ CỦA
KHÁCH THAM QUAN

Khách tham quan hài lòng với 
chất lượng chương trình92% Khách cân nhắc tham dự 

kỳ triển lãm tiếp theo86%

Khách tham quan sẽ giới 
thiệu chương trình cho 
bạn bè/đồng nghiệp

93%

CEO/ Giám đốc điều hành/
Tổng Giám đốc/
Thành viên Hội đồng quản trị

Giám đốc bộ phận/ Giám đốc chi 
nhánh/ Giám đốc nhà máy

Chủ sở hữu/ Đồng sở hữu

Trưởng phòng/ Quản lý

Kỹ sư/ Kỹ thuật viên

Giảng viên/ Nhà tư vấn/ Chuyên gia

Khác (Chuyên viên, trợ lý, thực tập sinh...)

Nhà sản xuất/ (OEMs) / XNK/ Phân 
phối/ Đại lý/ Cửa hàng thiết bị điện.

Nhà sản xuất & Phân phối
Thiết bị / Phụ kiện (Mặt trời, Gió, 
Nước & Năng lượng khác).

Tổng thầu/ Nhà thầu Cơ Điện &
Năng lượng mặt trời.

Chủ đầu tư / Ban quản lý /
Phát triển dự án Năng lượng Tái tạo

Công ty xây dựng & vật liệu
xây dựng; Thiết kế nội thất.

Nhà máy thủy điện & Nhiệt điện;
Trạm biến áp.

Quản lý Mạng lưới & Truyền tải
điện; Quy hoạch phát triển điện.

Nhà máy, Nhà xưởng, Xí nghiệp
tiêu thụ.

Nhà phát triển dự án Bất động sản.

Khác (Xuất nhập khẩu, Hiệp hội, 
Ngân hàng, Logistic...)6.2
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QUYỀN LỢI NHÀ TRƯNG BÀY

*Ngoài các dịch vụ miễn phí nêu trên, nhà trưng 
bày vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được hỗ 
trợ các dịch vụ khác (Nhà thầu dàn dựng gian 
hàng, dịch vụ vận chuyển, hội thảo riêng…).

Theo Ngành nghề (%) Theo Chức vụ (%) Theo Mục đích tham quan (%)

hiển thị danh sách sản phẩm, Live stream, Live 
chat và Kết nối giao thương;
Tham dự miễn phí các hoạt động tại Triển lãm: 
Hội thảo, Kết nối giao thương, Khảo sát thực tế; 
Ưu tiên gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
FDI, khách mua hàng VIP;
Nhận thư mời tham dự khai mạc và tham quan 
triển lãm; 

Đặt hàng

Tìm hiểu sản phẩm, công nghệ 
dịch vụ mới

Gặp gỡ đối tác hiện tại

Mở rộng quan hệ, hợp tác

Đánh giá Triển lãm để tham gia 
trong tương lai

Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin 
kỹ thuật         

Mục đích khác...6

5.8

10.1

20.8

18.7
15.6
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Khách tham dự dự kiến là những người ra quyết định hoặc có sức ảnh 
hưởng tới việc ra quyết định82%


